
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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De Meseta, onder Compostelapelgrims een begrip. Zeker te mijden wanneer het kwik zijn hoogste peil bereikt. Saai, vinden sommigen. Maar is dat landschap wel zo saai? 
Hangt dat niet van de instelling af waarmee je aan je tocht begint? Wie erin slaagt om zich over van alles en nog wat te verwonderen, zal ook de Meseta niet snel saai vinden. 
Hij ontdekt altijd weer een wonder om te bewonderen ...
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Redactie: Ludo Van Lint, Van Dijckstraat 10, 2640 Mortsel, ludo.van.lint@telenet.be. 
Tekst: Ludo Van Lint, tenzij anders vermeld.
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Christ’l Beyers, Ria Bruggen, 
Luc De Bolle, Egfried Grauls, Luc Holsters, Ferdi Mattijs, Jef Van Lint
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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KalenDer

Woensdag 16 december  Genk. Vertelavond.

Vrijdag 11 december   Nieuwrode.  Op naar Compostela, met paëlla. 

Zaterdag 12 december  Halle. Infodag.

Zaterdag 19 december   Antwerpen. Geleid bezoek St.-Jakobskerk en  

         de calvarie van de St.-Pauluskerk. 

Zaterdag 16 januari   Brugge. Terug Thuis Dag.

Zaterdag 13 februari  Mechelen. Pelgrimszegen.
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nationaal - aCtiViteiten
WerKGroePen , ProJeCten, nieuWs

halle, zaterdag 12 december
infodag: voor een nóg betere tocht!

Infodag voor kandidaat-pelgrims
Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar Santiago de Com-
postela?
Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht?
Een avontuur? Een spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?
Alleen? Tochtgenoten? Langs welke weg?
Waar vind ik een bed? Rugzak? Hoe zwaar? Kledij? Uitrusting?
Hoe geraak ik (en mijn fiets?) terug naar huis?
Waar vind ik een goeie gids? En een stempelboekje?
Kostprijs? Hoe bereid ik me voor? En het thuisfront?
Op zo vele vragen probeert het Compostelagenootschap een degelijk 
antwoord te bieden. 
Onze infodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie.
Kan je niet op 7 november? Elke zaterdag kan je terecht op het Info-
punt in het secretariaat in Mechelen. 
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Het programma
10.00 uur Warm onthaal
10.30 uur Welkom en presentatie: Pelgrimeren naar Santiago 
    de Compostela
10.45 uur Getuigenis over een pelgrimstocht
12.00 uur Lunch aan de genootschaptafels. 
    Picknick meebrengen. Drank verkrijgbaar.
13.00 uur De tocht in de praktijk, aparte sessies voor stappers 
    en fietsers
14.00 uur Pelgrimsforum: vragen en antwoorden 
    In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit 
    aan vele diverse thematafels.

Alle nodige gidsen kan je ter plaatse kopen in onze pelgrimswinkel.
Afspraak in het Don-Bosco-Instituut, 
Lenniksesteenweg 2 in Halle.
Deelname is gratis.
Wel vooraf inschrijven, ten laatste op 4 december, bij voorkeur via 
afdelingzennedender@compostelagenootschap.be. 
Of schrijf naar Compostelagenootschap regio 
Zenne-Dender, Luc De Bolle, Kaaitvaartstraat 71, 1760 Roosdaal.
Vermeld: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ of ‘fietser’.

Halle is goed bereikbaar.
Met de auto via de E19, afrit 21, Halle. E429/N203a volgen, 

afrit Halle-Centrum.
Of per trein en dan een kwartier te voet.

De St.-Martinusbasiliek van Halle
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Vragen? Contacteer de afdelingsverantwoordelijke, Luc 
De Bolle, 0473 95 25 85.

Tip
Combineer je deelname aan de infodag met een be-
zoek aan de pas gerestaureerde St.-Martinusbasiliek 
van Halle. Een basiliek die niet in de eerste plaats 
bekend is voor Sint-Maarten maar wel voor O.-L.-
Vrouw-van-Halle.
Eucharistieviering om 18.30 u.
www.mysterievandebouwmeester.be 

Na jaren restauratiewerken is de basiliek weer helemaal open voor 
bezoekers en deelnemers aan de vieringen.
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Mechelen, zaterdag 13 februari
Pelgrimszegen
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in Mechelen de pelgrimsze-
gen. Alle pelgrims die in 2016 op weg willen gaan naar Santiago de 
Compostela nodigen we van harte uit.
In de voormiddag trekken we, na registratie en een welkomstkoffie, 
naar de St.-Romboutskathedraal voor de pelgrimszegen. 
Na deze plechtigheid gaan we naar de Salons Van Dijck voor een fees-
telijke buffet, drank inbegrepen.
Er is ook nog gelegenheid om praktische informatie te verzamelen 
voor je pelgrimstocht.
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Het ga je goed! 
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis. 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.
Andries Govaart

Programma
9.30  u.  Welkom, registratie en koffie  in salons Van Dijck, Frederik     

   de Merodestraat 33, om de hoek van ons secretariaat in de    
   Varkensstraat.

10.30 u. Pelgrimszegen in de kathedraal, op tien minuten wandel-
    afstand. Welkom in de kathedraal vanaf 10.10 uur.
    De pelgrimszegen wordt opnieuw fijn verzorgd door onze    

   werkgroep Spiritualiteit met medewerking van ons pelgrims-  
   koor Adelard van Aubrac onder leiding van Johan De Ridder.

12.30 u.  Feestelijke buffet  in Salons Van Dijck: soep, stoofvlees, 
    vispannetje, witloofrolletje. Drank inbegrepen.
14.30  u.  Voordracht. Met Katharine Haemers kan je mee op zoek    

   naar wat een plek, een klooster, een bedevaartsoord tot     
   een sacrale plaats maakt. De geografische ligging? 

    Of is er meer?
    Pelgrimsinfo
    Café De Ware Jacob     
                       
Deelname: € 25 per persoon. Enkel deelname aan de pelgrimszegen: gratis. 

Met of zonder maaltijd, de inschrijving is noodzakelijk. We willen im-
mers zorgen voor voldoende tekstboekjes en jakobsschelpen! 
We sluiten de inschrijvingen op 3 februari. 
Het inschrijvingsformlier kan je hier aanklikken. Stuur het, gehecht 
aan een mail, naar pelgrimszegen@compostelagenootschap.be. Of naar 
Raymond De Haes, Bleekstraat 6, bus 012, 2800 Mechelen; 015 41 11 83.
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http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1287/inschrijvingsformulier%20pelgrimszegen-2016.doc
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Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van 
Mechelen, op wandelafstand. 
Handigst blijft de trein naar Mechelen-Nekkerspoel 
(10 min.) of naar Mechelen-Centraal (20 min.). Par-
keren kan bij het station Nekkerspoel (gratis), of 
betalend in de parkings Veemarkt, Grote Markt of 
kathedraal.

Enkele mooie beelden van de pelgrimszegen in 2015. 
Wat het koor betreft: nieuw koorleden zijn zeer welkom. Mail naar elsdv@skynet.be. 
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infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als inf-
opunt. Vier, vijf informanten staan er ter beschikking van (kandi-
daat-)pelgrims. Drie medewerkers haakten af maar er zijn ook twee 
nieuwe medewerkers: Clark Trappeniers en Richard Anthone. Samen 
31 vrijwilligers.  Op een infopuntzaterdag kun je ook gidsen, naslag-
werken en pelgrimsgadgets kopen uit de pelgrimswinkel, en boeken 
uit de bibliotheek raadplegen.
Open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op 
paaszaterdag, op feestdagen en in juli en augustus.

Zaterdag 5 december  Hanny Pouderoyen, Rita Lootens, 
        Alex Cusse,  Clark Trappeniers
Zaterdag 12 december Paul Linders, Richard Asselberghs,
        Richard Antone, Willy Beyers
Zaterdag 19 december  Dirk Vercruysse, David De Vleeschouwer,
        Elwyn Moerenhout, Maria Roggeman  
Tijdens de kerstvakantie is het Infopunt gesloten. 
Zaterdag 9 januari:    Jean Smeets, Dirk De Smedt, 
        Daniël Dierickx, Herman Troukens, 
        Minouche Corthouts
Zaterdag 16 januari  Dees Van Caeyzeele, Elwyn Moerenhout, 
        Maria Roggeman, Luc Holsters
Zaterdag 23 januari  Paul Linders, Hanny Pouderotyen, 
        Jan De Proft, Richard  Asselberghs
Zaterdag 30 januari  Clark Trappenieers, Luc Holsters, 
        David De Vleesschouwer, Alex Cusse
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Élke zaterdag staan drie tot vijf infopunters ter beschikking van onze leden!

Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be. 
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring. Aan de 
lijst zijn recent niet minder dan tien nieuwe medewerkers toegevoegd!

Infopunt, dat is ook de 
pelgrimswinkel!

http://www.compostelagenootschap.be
http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/expertiselijst%2021.11.15.docx
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Uit het dagboek van hospitalero Bernard Opsomer
Nummer 1000
Volgens onze schattingen zat het erin: meer dan dui-
zend pelgrims ontvangen tijdens onze periode van 
vijftien dagen. Op onze laatste dag werd het nog span-
nend, de aankomst van pelgrims viel stil in de namid-
dag. We zaten op onze favoriete plek op uitkijk, aan de 
voordeur, waar wij een goed uitzicht hebben op de Ca-
mino. Als pelgrims het brugje oversteken verdwijnen 
ze even uit het zicht. Dan is het spannend: ofwel gaan 
ze verder, ofwel draaien ze af in de richting van onze al-
bergue. Plots doken een paar fietsers op die een spurtje 
inzetten. Mevrouw won en was nummer 999, meneer 
was nummer 1000. 

Twee weken werken in Los Arcos: duizend pelgrims onderdak geven!





Werkgroep hospitaleros: terugblik op 2015

De werkgroep Hospitaleros neemt sinds 1997 het beheer waar van de 
pelgrimsherberg Isaac Santiago in Los Arcos (Navarra), 30 km voor Lo-
groño. Voor het stadje van 1300 inwoners is die Vlaamse inbreng een 
niet te versmaden hulp.
Van 1 april tot Allerlheiligen werken Vlaamse vrijwilligers er telkens 
voor een halve maand, bijgestaan door Spaanse poetsvrouwen. Geen 
kleine opgave, er staan immers zeventig bedden.
In 2015 ontving de herberg 12 064 pelgrims waarvan 131 Vlamingen. 
Dat aantal is iets hoger dan vorige jaren (11 797 in 2014, 11 626 in 2013, 
10 316 in 2012, 10 289 in 2011, 11 776 in 2010.
Los Arcos (vijf herbergen) voelt wel het groeiend succes van Torres 
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Het bleek een Belgisch paar te zijn. We verwenden hen 
extra met Belgische chocolaatjes en een foto ter herin-
nering. 1000 klanten, dat moet je verdienen.

De Koreanen

Onze Koreaanse pelgrims zijn een groep apart. Ze 
spoelen aan in golven, sommige dagen zijn er geen, 
dan strijken er wel twintig neer, potige jongens en 
frêle meisjes, meestal jong en student. Dan lachen we: 
er is weer een vliegtuig van Air Korea geland. In onze 
statistieken staan ze meestal op de vierde (!) plaats, na 
Spanje, Italië en Frankrijk.

Al enkele jaren stijgt het aantal Koreanen in Compostela. Verleden 
jaar stonden de Koreanen op plaats acht onder de buitenlanders. Dat 
heeft te maken met enkele boeken, maar ook gewoon met het feit dat 
ca. dertig procent van de bevolking christen is. De jongste jaren hebben 
de Koreanen ook wandelroutes gerealiseerd naar het voorbeeld van de 
Spaanse camino’s. 
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Del Rio, een dorpje 8 km verder, maar Isaac Santiago kent nog geen 
daling van het aantal overnachtingen. 
De herberg staat in de gidsen beschreven als sfeervol en goed uitge-
rust. De vernieuwing van de gebouwen wordt voortgezet. Na de dou-
ches, het dak en de schilderwerken komen er nu ook nieuwe ramen.

Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers, maar er zijn ook erva-
ren hospitaleros die na enkele jaren voor een andere uitdaging kiezen.
Wie geïnteresseerd is, kan een mailtje sturen naar: 
hospitaleros@compostelagenootschap.be 
waarna je een uitgebreide mail ontvangt met nuttige informatie.
Een hospitalero moet een behoorlijke basiskennis van de Spaanse taal 
bezitten en zelf ervaring hebben als pelgrim op de camino.



Los Arcos werkt hard 
aan de vernieuwing 
van Albergue Isaac 
Santiago!
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De communicatie verloopt niet altijd vlot, want velen hebben maar een 
basiskennis Engels of Frans. 
Maar ze blijven glimlachen, ook al begrijpen ze onze vragen niet. Hun eer-
ste vraag is meestal of er wifi is. Als ze iets aan ons overhandigen zoals geld, 
doen ze dit altijd met beide handen terwijl ze een buiging maken. Ik volg 
dan de Oosterse etiquette en aanvaard dan hun geld ook met beide handen 
en maak een buiging. Ze schrijven bladzijden vol in het gastenboek waar 
wij niets van kunnen lezen. 
De Koreanen tafelen meestal uitgebreid. In de keuken gaat het er vrolijk 
aan toe. Zelfs ’s morgens vroeg is er dikwijls een warme maaltijd voorzien.
Blijft de vraag wat hun motivatie is om de camino te doen. Gezien het 
communicatieprobleem is dit moeilijk te achterhalen. Van een meisje dat 
een jaar in Parijs gestudeerd had en dus vlot Frans sprak, zijn we te weten 
gekomen dat de Camino in Zuid-Korea vooral onder studenten populair is 
geworden na het verschijnen van het boek van Paul Coelho The Pilgrimage. 
Sommigen zijn overtuigde katholieken en vragen onmiddellijk na aan-
komst of er een eucharistieviering in het dorp is, anderen doen de Camino 
om toeristische motieven. 
Het oogt ook goed in het thuisland als je op je cv kan vermelden dat je de 
camino hebt gedaan. 
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 afdelingsnieuws
aFDelinG antWerPen

antwerpen, zaterdag 19 december
Bezoek aan de st.-Jakobskerk én de calvarie van de st.-Pauluskerk
Bij een wandeling zou het kunnen dat je er voorbij loopt zonder het 
te weten. Nochtans is de Sint-Jabobskerk een van de vijf historische, 
monumentale kerken in Antwerpen. Het interieur aan kunstschat-
ten is in één woord  impressionant! 
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Afdeling Antwerpen heeft erkende TOPA-gidsen (TOerisme PAstoraal) 
in zijn rangen. Heidi Verbruggen verzorgt in de Sint-Jakobskerk van 
13.30 tot 15 uur een rondleiding. 
Daarna volgt een korte wandeling – een kwartiertje -  naar de Sint-Pau-
luskerk voor een toelichting bij de Calvarieberg. Een calvarieberg  ge-
worteld in het pelgrimeren. Walter Geluyckens, voorzitter van de Sint-
Paulusvrienden, zal ons met plezier ontvangen.
Afspraak om 13.15 uur in de Sint-Jakobskerk, ingang Lange Nieuw-
straat 73. Deelname: donativo.
Inschrijven bij Herman Van Hees via:
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be of 03 449 65 52, liefst 
vóór woensdag 16 december.
Bereikbaarheid: - trein, tram en bus en parkings in de nabije omgeving
     - gratis parkeren op de parking aan de Sint-Michielskaai  
     (20 minuten wandelen)

Jakobus in zijn Antwerpse St.-Jakobskerk. 
De kerk is een van de rijkste, zoniet de rijkste, barokkerk in de Neder-
landen. Dat is voor een groot deel te danken aan de pastoor die tijdens 
de Franse Revolutie wél de eed van trouw aflegde aan la République. 
De kerk is ook erg rijk aan grafmonumenten. Voorop de grafkapel van 
Pieter Paul Rubens.

De calvarietuin van de Antwerpse St.-Pauluskerk: een zeldzaam, theatraal 
tijdsdocument. Drieënzestig levensgrote beelden en negen reliëfs!

Einde zeventiende eeuw was het te gevaarlijk om op bedevaart te gaan 
naar het Heilig Land. De dominicanen vonden dat ze dan maar een stukje 

Jeruzalem moesten creëren in wat toen hun kloosterkerk was.  
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en daarna: het Weihnachtsoratorium?
De muziekliefhebber bevelen we graag een hoogst interessant con-
cert aan, om 20u. in dezelfde Sint-Pauluskerk.
Het muzikaal ensemble Alegría brengt het Weihnachtsoratorium 
van Johan Sebastian Bach. 
Manu Wuyts is is dirigent van het ensemble.
Heidi Verbruggen musiceert mee in het orkest en Ferdi Mattys, een 
andere medewerker van de afdeling, zingt in het koor.
Meer info op www.alegria-online.be. 
Kaarten ook via ferdi.mattys@gmail.com.

aFDelinG BruGGe -Kust
Brugge, zaterdag 16 januari
terug thuis-dag 
Een uitnodiging voor al wie dit jaar op stap was of fietste naar Com-
postela. Een wonderlijke  tocht: we vertellen er graag over, vooral met 
medepelgrims. Zij begrijpen zonder veel woorden wat er in ons is om-
gegaan. De gastvrijheid, de ontmoetingen met andere pelgrims én met 
onszelf ... Er is zoveel te delen!
Een panel van enkele pelgrims wisselt ervaringen uit met jullie.
Afspraak vanaf 14 uur in het Meersenhuis, Oostmeers 5, enkele minu-
ten van Het Zand.
Er is taart en koffie!
Vrije bijdrage welkom. 
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aFDelinG leuVen
nieuwrode, vrijdag 11 december
op naar Compostela, met paëlla
Op 11 december organiseert de afdeling Leuven een uitzon-
derlijke avondactiviteit: Ivo Hermans kookt en vertelt! 

Ivo Hermans is kunsthistoricus en gefocust op Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse thema's. Hij is de stichter van De Koe-
rier van Navarra in Leuven, een kring rond de Hispanofla-
mencogedachte en de Spaanse cultuur, aanvankelijk een 
muziek- en flamencotheater, nu ook café-restaurant. 
Hermans is auteur van talrijke boeken en publicaties over 
vele facettten van Spanje en ook bezield door de bedevaart 
naar Santiago de Compostela. 

In Nieuwrode geeft Hermans een kookdemonstratie mét een boeiend 
verhaal over de bereiding van paëlla. Die wordt dan geserveerd, waarna 
hij een toelichting geeft over de geschiedenis van Santiago de Compos-
tela als pelgrimsoord. 
We sluiten af met een gezellig samenzijn.

Ivo Hermans bereidt zijn zoveelste paëlla. Niet zomaar een paëlla, 
maar een volgens de regels van de kunst.





15

65
December 2015¡HOLA!

Aanvang om 19 uur in de parochiezaal,  
De Losting 47 in Nieuwrode, deelgemeente van Holsbeek.
Deelname: € 18. 
Inschrijven vóór 6 december. Download hier het  inschrij-
vingsformulier. Vul het in en mail het naar: 
afdelingleuven@compostelagenootschap.be. 
Je kunt het ook per post sturen naar Jos Belmans, 
Begijnenblokstraat 1, 3320 Meldert. 
Schrijf tegelijk het juiste bedrag over op rekening BE93 0017 
0228 8867 van Compostelagenootschap, afdeling Leuven. 
Vermeld: winteractiviteit 2015, naam, voornaam en lid-
nummer.  
Als het niet lukt om het inschrijvingsformulier te down-
loaden, kun je terecht op www.compostelagenootschap.be 
(Actviteitenkalender).
Info: Jos Belmans: 016 76 56 64, 0476 50 55 13; 
Herman Troukens: 016 56 31 17, 0479 34 92 28;  
Rik Nys: 0477 53 00 36; 
Monique Van Meerbeek: 0477 83 41 80 
of Jelle Nuyts: 0479 95 77 80.

Uit Arroz, het boekje van Ivo Hermans 
over paëlla: 
Paëlla is geen soepige berg rijst met een 
zwart verbrande korst en ook geen knal-
gele, op het bord tikkende diepvrieskorrels 
( ...)
Een goed paëlla vergt heel wat voorberei-
ding, vakkennis en geduld ( ...)
Maar in de drukke zomermaanden aan 
de kust is dat rustige protocol vaak onmo-
gelijk. Daarom is paëlla in zijn toeristische 
gedaante misschien wel het meest vermink-
te gerecht uit Spanje ( ...)

Paëlla is een ‘rustig’gerecht dat spiegelglad zal eindigen en waarin men 
de laatste tien minuten van de bereiding daarom niet meer roert ( ...)
Finaal krijgt men drie ervarings- en smaakdimensies. Op de bodem 
van de pan kleeft op het einde – in ideale omstandigheden – een licht-
bruin geroosterd laagje, het socarrat, met een intense, wat geroosterde 
smaak. In het midden smeuïge, maar toch niet klevende korrels die de 
weeë, zalvende smaak van het sofrito blijven bewaren en die bekroond 
en bedekt worden door de aan elkaar gehechte korrels van het dak, in 
een licht krokante laag met een gulden schijn. Eso es la vida! ...
Generaties en generaties werkten mee aan de realisatie van een sub-
tiel smaakevenwicht. Die gedachte stemt tot nadenken bij de huidige, 
snelle keukenexperimenten in de fastfoodsector. 
Arroz, uitgeverij Epo, 95 blz., 2007, € 12,50.

http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/1283/winteractiviteit15inschrijving.docx
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aFDelinG  liMBurG
Genk, woensdag 16 december
Vertelavond
 Woensdag 16 december om 19 uur hebben we onze jaarlijkse vertel-
avond in ’t Kliniekske, 
Noordlaan 6A te Genk. Heb je iets speciaals ervaren op de camino en 
wil je er iets over komen vertellen (een kwartiertje), geef dan maar 
een seintje, dat maakt het wat gemakkelijker voor de planning. Je mag 
er natuurlijk ook een liedje over  zingen, je kunstwerk voorstellen, je 
fotoboek tonen of gewoon komen luisteren naar al die boeiende ver-
halen en onze mede-pelgrims weer eens ontmoeten.
Inschrijven kun je via afdelinglimburg@compostelagenootschap.be

anDere orGanisatoren
Pelgrimstocht Willibrord 
De Spil in Maarssen nodigt je uit om in de Goede week in de voetspo-
ren te stappen van Willibrord. Vanuit Ierland brachten Willibrord en 
zijn medebroeders het evangelie naar de Lage Landen. De tocht gaat 
van Zwolle naar Utrecht. Thema is de boodschap van Pasen. 
De Spil in Maarssen organiseert de pelgrimstocht langs het Willi-
brordpad voor de vijfde keer, van 20 tot 25 maart. Gemiddeld wandel 
je 25 km per dag. Er is bagagevervoer.
Meer info: www.pelgrimstochten.org en www.retraitecentrum.nl.  

Waarom gingen de anderen op stap? Wat is hen het meest bijgebleven? 
Verandert het leven van een pelgrim na de camino? Is er een verschil 
tussen alleen lopen en in groep? Thema’s genoeg om van gedachten te 
wisselen. Maar alleen naar mooie foto’s kijken, dat mag natuurlijk ook.
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Compostela: de heilige Deur gaat open
Op 13 december opent de kathedraal van Santiago de Compostela zijn 
Puerta Santa, ook wel de Porta do Perdón genoemd, de poort van de 
vergeving. 
Normaal gaat de Puerta Santa alleen open tijdens een Heilig Jaar. In 
Compostela is een jaar heilig als de feestdag van Jakobus, 25 juli, op 
een zondag valt. 2021 is het volgende Heilig Jaar.
Dat ze dit jaar ook opengaat heeft alles te maken met het Jaar van de 
Barmhartigheid, een jaar waarin vergeving centraal staat. Ook in de 
St.-Pietersbasiliek gaat een heilige poort open. 
De Puerta Santa (1611-1616) geeft uit op de Plaza de Quintana. Rond 
de poort staan, naast Jakobus, tal van andere apostelen, profeten en 
oudtestamentische figuren.

Geen Heilig Jaar, maar de Puerta Santa gaat toch open omdat 2016 
het Jaar van de Barmhartigheid is. Dat wil onderlijnen dat ‘de geloof-
waardigheid van de Kerk blijkt uit de barmhartige liefde en compassie 
die zij betoont. Waar christenen zijn, daar zou iedereen een oase van 
barmhartigheid moeten vinden.’ Aldus het pauselijke document Mise-
ricordiae Vulnus.

 Vlaanderen, europa, el mundo

lanGs De PelGriMsWeGen
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Fiets versturen vanuit spanje
In september hebben we gemeld dat, naast UPS en Soetens, nu ook 
Correos, de Spaanse post, fietsen verstuurt naar Europese landen, on-
der meer België. Dat is juist. Alleen blijkt de dienst nog niet optimaal 
te werken. 
Daniël Verdoodt verstuurde zijn fiets naar huis per Correos. Na meer 
dan drie maanden is die thuis afgeleverd. 
De dozen van Correos zijn 1,75 meter lang en de bpost aanvaardt al-
leen ‘pakjes’ met een maximum omtrek van drie meter ... Dus stuurde 
Brussel het ‘pakje’ terug. Uiteindellijk heeft Correos de fiets nog wat 
meer gedemonteerd, opnieuw verpakt en opnieuw verstuurd. Bpost 
accepteerde nu wel het pakket met de dure fiets. Ondertussen was er 
heel wat gemaild, klacht ingediend enzovoort. 

nieuwe pelgrimsgidsen
* Le Chemin portugais (Via Lusitana) is een nieuwe gids van Gérard 
Rousse, Gérard du Camino. De auteur is ook uitgever en heeft al een 
tiental gidsen op zijn naam staan. De gids beschrijft de Caminho Por-
tuguês van Lissabon naar Santiago via Santarém, Tomar, Coimbra, 
Porto en Barcelos. Met een variante via Fatima. 
Prijs: ca. € 26,50.
* Bij dezelfde auteur en uitgever verscheen ook  Le Chemin des Anglais et 
le chemin vers Fisterra via Muxia.
Prijs: ca. € 20.
www.guides-cheminsdecompostelle.com
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* De editie 2016 van drie Miam Miam Dodo-gidsen is deze maand ver-
krijgbaar: 
Miam Miam Dodo Puy-en-Velay / St.-Jean-Pied-de-Port. GR 65
Miam Miam Dodo Arles / Col du Somport.GR683 / Camino Aragonés
Miam Miam Dodo St.-Jean-Pied-de-Port-Santiago-Finisterre. Camino Francés.
Eenvoudige kaarten maar veel en degelijke praktische informatie.
Elke titel telt 256 blz en kost ca. € 19.
Nieuw is een 64 blz. tellende gids Miam Dodo Dodo. Variante Rocamadour 
et variante Celé.
Prijs: ca. € 8.  
www.levieuxcrayon.com

nieuwe logiesadressen
* Via Brabantica-Via Gallia Belgica.
59600 Maubeuge, Chambre d’Hôtes du Grand Bois, 59600 Maubeuge;
www.chambredhotesdugrand.sitew.fr, 242grandbois@gmail.com,
 +33 (0)327 67 69 82, + 33 (0) 666 12 17 73, +32 (0)474 86 53 73. 
Logies en ontbijt, één kamer twee personen: € 75, drie personen € 90.
Op 500 m van de route.
* Chemin de Vézelay 
Op de route via Nevers is er nu ook een gemeentelijke herberg in Le 
Veurdre. 
Adres: rue des Orfèvres 6. Reserveren via 0601 75 06 66. 
Een overnachting kost € 12.
Van le Veurdre kan je ofwel verder richting zuidwest langs de Voie de 
Vézelay óf je kan kiezen voor de jakobsweg die richting Clermont-Fer-
rand loopt. Raadpleeg www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net.

De ‘tuin’ van een albergue
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www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es  
www.alojamientoscaminosantiago.com      
www.gronze.com 
http://todosloscaminosdesantiago.com 
www.verscompostelle.be 

Pelgrimsherberg roncesvalles gelauwerd
De Albergue de Peregrinos in Roncesvalles werd door www.gronze.com 
uitverkoren tot de beste pelgrimsherberg. 
Gronze verkoos Roncesvalles op basis van de aanbevelingen van haar 
lezers.
Het gaat om de nieuwe herberg die in 2011 geopend werd in een vleugel 
van de augustijnenabdij. 
De hospitaleros in Roncesvalles zijn vrijwilligers van het Nederlandse 
Compostelagenootschap.Er zijn ca. 230 bedden plus nog een aantal ex-
tra mogelijkheden in containers. Goed voor 46 000 pelgrims per jaar!
www.gronze.com, www.alberguederoncesvalles.com, www.santiago.nl 

De Pyreneeënetappe is achter de rug. Er wacht een bed in ‘de beste’ 
Spaanse pelgrimsherberg. Met dank aan de augustijnen en de Neder-
landse hospitaleros.

 Camino Francés. De herberg van Bercianos del Real Camino.
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MeDia, erFGoeD, ConCerten

zomercursussen in en over Compostela
Onlangs waren een paar medewerkers van de Universidad de Santiago 
de Compostela te gast in Mechelen om er hun cursussen voor te stellen. 
De info was te laat beschikbaar voor ¡Hola! maar via een mail lukte het 
ons toch om de belangstelling te wekken van 25 leden. Naast de voorstel-
ling van de cursussen was er toen ook een interessante voordracht over 
de bouwgeschiedenis van de kahedraal. 

De twee weken durende cursus bestaat uit lessen Spaans, lezingen over 
Galicia en de Camino, rondleidingen in Santiago en ten slotte een zes-
daagse tocht op de Camino Francés. 
De aandacht gaat naar pelgrimeren, cultuur, landschap, gastronomie e.a.
Voor (kandidaat)-hospitaleros is er een aparte cursus.

Enkele leden volgden deze cursus. Onder hen ook hospitalero Eddy 
Kyndt. Hij schreef zich in voor de hospitalero-cursus, maar volgde het 
taalbad in de algemene cursus – omdat toevallig het taalniveau van het 
toen beperkt aantal cursisten erg laag was. 
Eddy Kindt: ‘Voor mij was het een schitterend verblijf in Compostela. 
Ik ben zelf  thuis stadsgids en kan getuigen dat ik dankzij de gidsen in 
Compostela de stad en de kathedraal echt veel beter heb leren kennen 
en appreciëren. We hebben alle belangrijke hoekjes verkend, tot en met 
het dak van de kathedraal. De rondleidingen zijn wel in het Spaans. 
Als je ‘t vraagt is er soms wel een Engelse vertaling, maar ik zou toch 
zeggen dat je best al vooraf wat notie hebt van de Spaanse taal. Ander-
zijds: als je al vrij goed Spaans spreekt, moet je er rekening mee houden 
dat je in het taalcursusgedeelte niet veel kan gaan doen.’ 

Meer info over deze cursus op 
http://cursosinternacionales.usc.es/cursos/cursos-del-camino-de-santiago/ 
(Spaans en Engels)
Met vragen kan je ook bij de voorzitter terecht: freddy.duseuil@skynet.be.
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nog tatoeages
Naar aanleiding van jullie laatste slotartikel over tatoeages stuur ik je 
een foto met mijn persoonlijke tatoeage. Ik ben dit jaar samen met 
twee vrienden naar Compostela gefietst van 17 mei tot 18 juni. Daar 
heb ik me een schelp en een wegwijzer op mijn scheenbeen laten ta-
toeëren. Ik zat al jaren met het idee om iets kleins te laten tatoeëren en 
in de loop van de voorbereiding voor onze tocht wist ik het. Deze te-
keningen hebben voor mij een emotionele waarde en herinneren mij 
aan een fantastische tocht. De wegwijzer staat steeds naar voor gericht 
en zal mijn verder leven de richting van het goede pad aanwijzen.
Bart Peeraer

En ook David Buedts en Chris Van Meeuwen stuurden ons hun tatoeages.
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zoeKertJes
ik zoek pelgrims ...
Ik  ben een filmer uit Antwerpen en heb een wat ongewone vraag: 
ik zoek mensen die te voet naar Santiago gaan en die ik mag volgen 
met de camera om een documentaire te maken. Met de  wagen indien 
mogelijk, wegens mijn filmmateriaal. 
Heb je interesse, contacteer me dan via e-mail, zodat we goede afspra-
ken kunnen maken.Ik doe dit belangeloos en zonder 
kosten. Alvast bedankt!.
Antoine Luyten, 0475 59 90 07, toine1947@telenet.be

ook De Pelgrim zoekt pelgrims ...
Ook de redactie van De Pelgrim zoekt inderdaad naar pelgrims. 
Pelgrims die een interessant verhaal te vertellen hebben. Pelgrims die niet kozen voor de Camino Francés of 
de Camino Portugués, maar die aan een van de redacteurs hun verhaal kwijt willen over bv. de Camino Mo-
zárabe, de Camino Olvidado, de Ruta Vadiniense, de Ruta de Baztan, de Camino Lebaniego  en zovele andere 
camino’s in Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Portugal, Duitsland, Scandinavië, Polen of Hongarije ...
Vertrok je in Barcelona? Op de Mont St.-Michel? Czestochowa? Gibraltar? Een of andere historische ab-
dij?  Wandelde je naar Rome? Naar St.-Olav in Trondheim? De heilige Brigitta in Vadstena? St.-Maarten 
in Tours? Ben je een van de weinige winterpelgrims? Zoek je pittige bergroutes of vooral en liefst stranden? 
Liep je (ook) van Compostela naar huis? Vertrok je met een ezel of te paard? 

Wil je wat kwijt over heel interessante contacten langs de camino? 
Of heb je alleen naar de vogeltjes en de bloemetjes gekeken? 
Laat het ons weten? Je helpt mee om De Pelgrim nóg beter te maken!
Mail naar de hoofdredacteur: dirk.aerts7@skynet.be. Hij en zijn redactie danken je zeer!
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